
Hulshout
aan de Nete

Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Je laten vaccineren 
is het beste plan, 
zodat het leven straks
weer starten kan.  

JE VACCINATIE 
STAP VOOR STAP

EERSTELIJNSZONE
ZUIDERKEMPEN



Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout 
en Westerlo, de zes gemeenten van 
Eerstelijnszone Zuiderkempen, maken zich 
samen klaar voor de vaccinatiecampagne.  
In onze eerstelijnszone zijn er twee  
vaccinatiecentra.

Evenementenhal De Zoerla in het centrum 
van Zoerle-Parwijs (Westerlo) doet dienst 
als vaccinatiecentrum voor inwoners van 
de gemeenten Herselt, Hulshout en  
Westerlo. 

Inwoners van Geel, Laakdal en Meerhout 
kunnen voor het coronavaccin terecht in 
zaal De Waai in het centrum van Geel. 

In het vaccinatieschema staat wie 
wanneer gevaccineerd wordt. Dat 
schema is begin dit jaar vastgelegd.

Na de vaccinaties in woonzorgcentra 
begint vanaf 1 maart de collectieve 
vaccinatiecampagne met de inenting 
van alle 65-plussers en van alle 
min-65-jarigen met onderliggende 
gezondheidsproblemen. Vanaf juni 
kunnen de 18-plussers aan de beurt 
komen.

In deze brochure lees je hoe de  
vaccinatiecampagne in zijn werk gaat.
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Corona zette alles op pauze. 

Nog even en we kunnen weer vooruit. 

Daarom zijn we gestart met vaccineren. 

Hoe meer mensen zich laten vaccineren

tegen COVID-19, hoe beter. Vaccinatie is de 

beste bescherming tegen het coronavirus 

en de grootste garantie dat we opnieuw 

volop van het leven kunnen genieten.

Je laten vaccineren
doe je,
omdat je leven je
lief is. En omdat je
je vrienden en familie
graag ziet.

Waarom is het belangrijk om
je te laten vaccineren?

Je laten vaccineren, voorkomt dat je
COVID-19 krijgt. Bovendien bescherm je zo 
niet alleen jezelf, maar ook je familie, je 
collega’s, je vrienden en de kwetsbaren in 
je omgeving. Want pas als meer dan
70% van de bevolking gevaccineerd
is, bereiken we groepsimmuniteit.

Door zoveel mogelijk mensen te
vaccineren, kunnen we de strenge
coronamaatregelen geleidelijk aan
versoepelen, opnieuw samenzijn,
onze geliefden vastpakken en
ons leven weer oppakken.

Wanneer krijg ik 
mijn vaccin?

2021

Vanaf januari en februari
bewoners en personeel 
woonzorgcentra
zorgpersoneel uit ziekenhuizen 
zoals artsen en verplegers
personeel eerstelijnszorg zoals 
huisartsen en apothekers
collectieve zorgvoorzieningen
zoals gehandicaptenzorg
niet-medisch personeel uit de  
ziekenhuizen

Vanaf maart

Vanaf juni

iedereen ouder dan 65 jaar
mensen met onderliggende 
gezondheidsproblemen

iedereen ouder dan 18 jaar

Deze timing en volgorde blijft erg afhankelijk 
van de levering van de vaccins!

Twijfel je om gezondheidsredenen of je wel of 
niet gevaccineerd mag worden? Spreek dan 
eerst met je huisarts!



Mijn vaccinatiecentrum
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Hoe weet ik wanneer ik me  
precies moet laten vaccineren?

Als het zover is, krijg je een  
persoonlijke uitnodiging van de overheid 
met de plaats, de datum en uur van je 
eerste en tweede vaccinatiemoment.  
Je ontvangt deze via brief en eventueel 
ook via sms of e-mail. 
 
Met deze uitnodiging kun je je afspraak  
bevestigen, verplaatsen of weigeren:

• eenvoudig en zonder wachten 
op internet via de link op je  
uitnodiging (24/24 en 7/7) 

• Geen internet? Neem dan  
telefonisch contact op met de  
Helpdesk van de Vaccinatiecentra 
Eerstelijnszone Zuiderderkempen op 
014 56 79 90. 
De helpdesk is elke werkdag 
bereikbaar van 8.30 tot 20 uur.  
 
Hou je uitnodigingsbrief met je 
vaccinatiecode bij de hand wanneer 
je contact opneemt met de helpdesk.

Dank je wel!

Bevestig of je komt of niet. Dan gaat er 
zeker geen vaccin verloren.

Hoe geraak ik daar?
 
Met de fiets of te voet
Woon je in de buurt? Kom dan te voet of met de 
fiets. Zoerle is niet ver! Er is een bewaakte fietsen-
stalling aan de achterkant van De Zoerla. 

Met de auto
Uit welke richting je ook komt, rij naar de rotonde 
op de N152 tussen Herentals en Herselt ter hoogte 
van Zoerle-Parwijs. Daar rij je het dorp in. Na 150 
meter zie je op je rechterkant De Zoerla.
 
Dat geldt voor de meeste mensen uit Oosterwijk 
en Voortkapel, Hulshout en Heultje,   

Houtvenne en Westmeerbeek en 
 Ramsel, Varenwinkel, Blauberg en Herselt.  
 
Kom je uit Oevel, Tongerlo, Westerlo of Bergom? 
Dan rij je langs de Asberg naar Zoerle-Parwijs. 

Heb je een parkeerkaart voor personen met 
een handicap? Er zijn parkeerplaatsen voor 
jou aan de voorkant van De Zoerla.

Bushalte voor de deur van de Zoerla

Vlak voor de deur van De Zoerla is een bushalte. Daar stoppen buslijnen uit vier richtingen 

• Lijn 305 
voor wie uit de richting Oosterwijk en Voortkapel of vanuit de richting Herselt en Ramsel komt

• Lijnen 510 en 514 
voor wie uit de richting Westerlo of vanuit de richting Heultje en Hulshout komt

• Overstappen in Heultje, Herselt of Westerlo of reserveer de Belbus op 03 218 14 94 
Kom je uit een van de andere dorpen van onze drie gemeenten dan moet je overstappen in Heultje, 
Herselt of Westerlo of reserveer je de belbus op 03 218 14 94.

 Check de vertrektijden van je bus aan de halteplaats of online met de realtime routeplanner  
 op www.delijn.be of telefonisch bij De Lijn op het nummer 070 22 02 00 (0,30 euro per minuut).

De Zoerla, Gevaertlaan 1 
Zoerle-Parwijs (Westerlo) 
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Mijn vaccinatiecentrum

VACCINATIECENTRUM

P = PARKINGS VACCINATIECENTRUM  
   P1 De Zoerla Gevaertlaan 1 
   P2 Ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 11 
   P3 Oude Jongensschool Sint-Niklaasstraat 16 
   P4 Braakliggend perceel grond Gevaertlaan 14

= PARKING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP   
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= PARKING VOOR FIETSERS   

Minder Mobielen Centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruikmaken van 
de Minder Mobielen Centrale.
• Herselt | www.herselt.be/minder-mobielen-centrale of 014 54 89 91
• Hulshout | www.hulshout.be/minder-mobielen-centrale of 015 75 01 00
• Westerlo | www.westerlo.be/vervoer-op-maat of 014 53 95 40



Het vaccinatiecentrum in beeld

VACCINATIECENTRUM

VACCINATIE
DE ZOERLA

P
Laat je

vaccineren



Hoe krijg ik het vaccin?

•   Je krijgt twee spuitjes in de bovenarm.

•   Het tweede spuitje krijg je 3 of 4 weken
    na het eerste spuitje.

•   14 dagen na je tweede spuitje beschermt het  
     vaccin je zo goed mogelijk tegen het corona  
     virus.

+

•   Wetenschappers en farmaceutische experten   
     over de hele wereld hebben op korte tijd 
     vaccins kunnen maken. Er was ook snel geld    
     en tijd om dit te doen omdat het dringend     
     was. 

•   De vaccins zijn streng gecontroleerd door   
    de overheid. Ze zijn veilig.

Is het vaccin veilig?



HOE VERLOOPT JE VACCINATIE?

1. TEMPERATUURMETING 
In de tent aan de inkom meet een medewerker van het vaccinatiecentrum je temperatuur.  
Je mag je niet laten vaccineren als je koorts hebt (meer dan 38° Celcius).

2. ONTHAAL
 
Binnen in de zaal check je in. De onthaalmedewerker controleert je identiteitsgegevens. Je 
wordt begeleid naar een van de acht administratieve ruimtes. 

3. ADMINISTRATIE
 
De administratief medewerker geeft je info over het vaccin en over eventuele neven- 
werkingen. Je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand worden overlopen. 

4. VACCINATIE
 
De verpleegkundige vaccineert je. Er is één merk vaccin per vaccinatieruimte. De verpleeg- 
kundige registreert het vaccin dat je gekregen hebt. Je kan niet zelf kiezen voor een bepaald 
vaccin.

5. 15 MINUTEN WACHTEN
 
Na de vaccinatie moet je een kwartier rusten in de wachtruimte. Er is een medewerker in de 
buurt om stoelen te ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren. 



WAT MEENEMEN VAN THUIS?
 
Breng je UITNODIGING en je IDENTITEITSKAART mee. 
Hou ze klaar bij aankomst.

Draag een MONDMASKER en respecteer de 
veiligheidsafstand van 1,5 meter.

Draag GEMAKKELIJKE KLEDIJ zodat je snel een 
bovenarm kan vrijmaken.

Hou je zo STIPT mogelijk aan het uur van je afspraak. 
Zo vermijden we wachtrijen.

Laat grote tassen en HANDTASSEN thuis.

KOM ALLEEN. Indien nodig mag een 
begeleider of mantelzorger je vergezellen.  
Kinderen zijn niet toegelaten.



Na je vaccinatie

is zorg

Een milde pijn, zwelling of roodheid  

aan de injectieplaats is normaal. 

Lijkt de reactie erger, of ben je ongerust?  

Neem dan contact op met je huisarts. 

Vaccinatie- 
kaart

laatjevaccineren.be

Overwogen keuze

De vaccinatie is gratis en vrijwillig. Het is een persoonlijke keuze die elk van ons weloverwogen moet 
nemen. 70 procent van de bevolking moet een spuitje gekregen hebben. Dat is de drempel om als  
samenleving veilig te zijn voor het coronavirus.  Uit een bevraging van de Universiteit Antwerpen 
midden januari blijkt dat 84 procent van de Belgen bereid is om zich te laten vaccineren. Een 
bemoedigend aantal. Als te weinig mensen zich laten vaccineren, dan geraken we niet uit de pandemie. 
Dus: hoe meer vaccinaties, hoe groter de impact. 

Komt er een bewijs van vaccinatie?
Net als bij andere vaccinaties, wordt de COVID-19  
vaccinatie opgenomen in de  
vaccinatiekaart. Je kan je  
vaccinatiegegevens opvragen via de  
website www.mijngezondheid.be.

Nadien

Na de vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen 
vooraleer je lichaam antistoffen begint aan 
te maken. Twee weken na het eerste spuitje 
is de werkzaamheid al hoog, en dit neemt 
na de tweede vaccinatie nog toe. 

Het blijft belangrijk dat je de  
coronamaatregelen blijft respecteren.

Volg de laatste nieuwtjes via de website van je gemeente of via Facebook. 

www.herselt.be  |      gemeenteherselt
www.hulshout.be  |      gemeentehulshout
www.westerlo.be  |       gemeentewesterlo

  gebruik een 
mondmasker

  was je handen

  hou afstand

  beperk je nauwe 
contacten

  doe je activiteiten 
liefst buiten

  denk aan kwetsbare 
mensen 



VEELGESTELDE VRAGEN

??
??

Je hebt misschien heel wat vragen over de vaccinatie. Hieronder vind je antwoorden op 

de meest gestelde vragen. Kijk voor meer info op www.laatjevaccineren.be. Of vraag je 

huisarts meer uitleg over de voordelen van vaccinatie. 

1  Hoe werkt het vaccin 
tegen COVID-19? 
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem 
waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt. 
Als je nadien met het virus in contact komt, 
beschermen die antistoffen je. Vergelijk het 
met een veilig en comfortabel harnas dat je 
beschermt tegen schadelijke indringers van 
buitenaf.  

2  Welke bescherming 
biedt het vaccin? 
Studies waarbij meer dan 40 000  
vrijwilligers gevaccineerd werden, wijzen 
uit dat de eerste vaccins die we in ons land 
toedienen, een zeer hoge beschermings-
graad bieden. 

3  Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 
Nee, want dat zou het vaccinatieproces 
alleen maar vertragen. Alle vaccins 
zijn goedgekeurd door het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze 
zijn dus allemaal veilig en werkzaam. 

4  Hoeveel dosissen moet ik krijgen? 
Dit hangt af van welk vaccin je toegediend 
krijgt. Van de meeste vaccins heb je twee 
dosissen nodig, die met een tussentijd van 
drie tot vier weken toegediend worden. Om 
goed en langdurig beschermd te zijn, is het 
belangrijk dat je beide dosissen ontvangt.

5  Hoe wordt het vaccin toegediend? 
Je krijgt een spuitje in de bovenarm.  
De vaccinatie neemt maar enkele minuten 
in beslag. 

6  Zijn er bijwerkingen? 
Dat kan, maar de meerderheid van de  
bijwerkingen zijn mild en gaan spontaan 
over, zoals een rode zwelling op de  
injectieplaats, lichte koorts of  
vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen zoals 
een allergische reactie zijn zeldzaam. 
Dergelijke reacties treden op tussen vijf en 
tien minuten nadat het vaccin is toe- 
gediend. Daarom wordt er gevraagd om  
minstens vijftien minuten na de vaccinatie 
te blijven, zodat je goed opgevolgd wordt.

7  Als ik ziek ben, kan ik me 
dan laten vaccineren? 
Als je  ziek bent of meer dan 38 graden 
koorts hebt, wordt de vaccinatie enkele 
dagen uitgesteld tot je je weer beter 
voelt. Met milde niet-COVID-symptomen 
kan je je laten inenten. Vraag zeker 
raad aan je huisarts als je twijfelt. 

8  Moet ik me nog laten vaccineren 
als ik al COVID-19 heb gehad? 
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als je 
eerder al besmet was met COVID-19, kun je 
opnieuw besmet raken en ernstig ziek  
worden. Een vaccin beschermt je daartegen. 

Heb je nog vragen? 
www.laatjevaccineren.be en infolijn Vlaamse overheid telefoonnummer 1700 
Helpdesk Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Zuiderderkempen 014 56 79 90

Volg de laatste nieuwtjes via de website van je gemeente of via Facebook. 

www.herselt.be  |      gemeenteherselt
www.hulshout.be  |      gemeentehulshout
www.westerlo.be  |       gemeentewesterlo



Hulshout
aan de Nete

Voor vragen over je afspraak of je vaccinatie-uitnodiging: 
Helpdesk Vaccinatiecentra Zuiderkempen 
014 56 79 90

Nederlands
Laat je vaccineren! Je krijgt tijdens de komende 
maanden een uitnodiging voor jouw vaccinatie. 
Je moet je eerst digitaal of telefonisch registreren 
om je afspraak te bevestigen of een ander 
moment te kiezen. Als je niet vooraf registreert, is 
er geen vaccin voor jou wanneer je langskomt.
Informatie in andere talen vind je op 
www.geel.be/vaccination 

Engels
Get vaccinated! You will recieve an invitation for 
your vaccination within the next months. You have 
to register digitally or by phone to confirm your 
appointment or choose another time. If you don’t 
register, there will be no vaccine for you when you 
arrive.
You can find information in other languages on 
www.geel.be/vaccination

Frans
Faites-vous vacciner! Vous recevrez en quelques 
mois une invitation pour votre vaccination.  Vous 
vous enregistrez de façon digitale ou par la 
téléphone pour confirmer votre rendez-vous ou 
choisir un autre moment. Si vous vous 
n’enregistrez pas, il n’y a pas de vaccin pour vous 
à ce moment. Plus d’informations en d’autres 
langues sur www.geel.be/vaccination

Pools
Zaszczep się! Zaproszenie otrzymasz listownie, 
smsem i/lub pocztą elektroniczną. Możesz 
zarejestrować się internetowo lub telefonicznie. 
Więcej informacji? www.geel.be/vaccination

Roemeens
Vaccinează-te! Vei primi o invitaie prin poştă, 
mesaj text i/sau e-mail. Te vei înregistra online sau 
telefonic. Informaţii suplimentare? 
www.geel.be/vaccination

Arabisch
 حاقللا ذخ !
،ةيديرب ةلاسر قرط نع كلذل ةوعد ىلع لصحتس
ينورتكلإ ديرب وأ ةيصن ةلاسر
فتاهلا ربع وأ يمقر لكشب ليجستلاب موقت
؟تامولعملا نم ديزملل
www.geel.be/vaccination 

Dari
نسکاو ات دیراذگب
دیوش !
لیمیا ای / و سا ما سا مایپ ،یبتک همان توعد کی امش
درک دیهاوخ تفایرد .
 یم مان تبث ینوفیلت ای یلاتیجید تروص هب امش .
دینک
؟رتشیب تاعلاطا
www.geel.be/vaccination 

Portugees
Vacine-se! Você receberá um convite por carta, 
SMS e/ou e-mail. Você pode se registrar de 
maneira digital ou por telefone. Mais 
informações? www.geel.be/vaccination

Spaans
¡Vacúnese! Usted recibirá una invitación por carta, 
mensaje de texto y/o correo electrónico. Usted 
deberá registrarse digital o telefónicamente. Más 
información al respecto en 
www.geel.be/vaccination

EERSTELIJNSZONE
ZUIDERKEMPEN


